
 

neděle 27. července 2014 
předkolo Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje od 17.30 

FK Kopidlno A  : SK Jičín A 
Zápas řídí M. Hron z Hořic, AR1 K. Medlík z Třebnouševse, AR2 OFS Jc 

hlavní pořadatel Patrik Berounský  

Předkolo poháru bylo rozehráno již v pátek a pro zajímavost 
zmíním pár výsledků. Staronováček krajských soutěží FC VTJ 
Milíčeves se vzdala výhody domácího prostředí, vycestovala do 
Kobylic a vítězství 3:1 ji poslalo do dalšího kola, kde budou 
jejich soupeřem Kratonohy. Hořice zdolaly venku Libáň 3:2, 
Robousy inkasovaly v Sobotce 7 branek, nováček kraje Sokol 
Nepolisy (tým z naší skupiny) přivítal FK Chlumec n/C. a zápas 
vyzněl jednoznačně pro hosty 1:7, postup potvrdily Lázně 
Bělohrad v Rudníku výhrou 3:0, nejvyšší brankový příděl 
obdržel Tatran Hostinné, který Bílá Třemešná přejela 14:2 
(soupeř pro Bílou Třemešnou vzejde z dnešního duelu 
v Kopidlně).  

 



Daniel Berounský 
hráč FK Kopidlno 
35 let (* 22.3.1979) 

 
„S fotbalem jsem začal v šesti 
letech v Kopidlně pod vedením 
kouče pana Zdeňka Pekárka. 
Klubu v Kopidlně jsem věrný 
stále, vyjímkou bylo pouze 
půlroční působení v Jičíněvsi. 
V roce 1998 se objevila 
nabídka z Nové Paky. Jako 
hráč jsem profitoval na postu 

levého záložníka, toto místo mně sedělo nejlépe a je tomu tak 
dodnes. Většinou jsem hrával s číslem 6, ale 
nebylo to vyhrazenou podmínkou. 
Nejvýznamnějším fotbalovým obdobím byl pro 
mě rok, kdy se postupovalo z okresního 
přeboru do B třídy. Na hřištích, v kabině a 
mezi spoluhráči jsem míval přezdívku Kato 
(poznámka: Kato - nejznámější český rapper a DJ, 

shodou okolností 

narozený 1979, ale 

může to být podoba 

čistě náhodná) 
Mým oblíbeným 
fotbalistou býval 
Zinedine Zidane, klubem FC Barcelona. 
V módních vodách je mou oblíbenou 
značkou Adidas. Z filmové scény mám 
rád herce Miroslava Donutila, Petra 
Čtvrtníčka a herečku Evu Holubovou. 
Rád sleduji filmy podle skutečné 
události a ze seriálů jsou mi blízko 
Chalupáři. Ve volném času se věnuji 



rodině a příležitostně si rád zahraji míčové hry. Pokud se zmíní 
jídlo, přednost dám řízku s bramborovým salátem. U nealko 
tekutin bych volil Coca-colu a kdo mě zná tak ví, že rád si dám 
dobré pivo.    

................. 

Dnešní pohárové utkání by mělo naplnit spíše přípravné záměry, 
tedy hlavním cílem je ladit formu na první mistrovský zápas. 
Favorit utkání je předem dán, dalo by se říci více než jasný, ale 
na druhou stranu fotbal se nechá hrát s každým soupeřem. Jen 
k tomu správně přistoupit. Naši kluci mohou jen překvapit. 
Poměří síly s týmem krajského přeboru dospělých (SK Jičín 
obsadil 2.místo) a výsledek může být určitým měřítkem jak pro 
hráče, tak pro trenéra.  

 
OFS Jičín - novinky pro SR 2014/2015 

 
- 3 pokutové kopy při nerozhodném výsledku utkání v obou 
kategoriích dospělých a kadetů, u žáků a přípravek zůstává 5 
pokutových kopů 
- soutěž o nejlepšího střelce OFS v OPM a OSM   
- soutěž o nejlepšího brankáře OFS – nejvíce vychytaných nul 
- počet střídání u dospělých se zvyšuje na 5 hráčů 
 
OFS Jičín hledá spolupracovníka na zpracovávání výsledků

VV OFS Jičín hledá spolehlivého pracovníka, který by byl 
ochoten zpracovávat víkendové výsledky soutěžních utkání. 
Časová náročnost přibližně 3 hodiny za víkend. Podmínky -
spolehlivost, internet, mobil. Odměna dohodou. 

 

nový sazebník odměn rozhodčích 

1.B třída - HR 600 Kč, AR 400 Kč,  KS dorostu - 350 Kč, 250 Kč 
delegát KFS u dospělých 400 Kč, stravné 70 Kč 

OPM - HR 500 Kč, AR 300 Kč, OSŽ - dvojzápas HR 150 Kč 
OSP dvojzápas HR 100 Kč 

odměna delegátům svazu 300 Kč , výše cestovného 5 Kč/1km 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci kopidlenských slavností byli na fotbalovém hřišti 
v Kopidlně oceněni tři dlouholetí hráči, trenéři a věrní fanoušci 
kopidlenského fotbalu, pan Vladislav Plocar, Zdeněk Havlík 

a Václav Čapek. 

 

Program příštího týdne 

sobota      2.8. 17.00 FK Kopidlno A : Pěčice (příprava)  

neděle      3.8. 17.00 FK Kopidlno B : Kněžice (příprava) 
          (soupeř z Kněžic se na poslední chvíli omluvil) 

mistrovské zápasy startují o týden později - 10.8. doma přivítáme 

v sousedském derby Libáň, naše béčko začíná až v neděli 17.8., 

dorost následující týden (první kolo má volno) 
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